การประชุมวิชาการออนไลน์ (Online)
เรื่อง Transformation by Integration of Pharmacotherapy in Aging Society (TIPS)
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564
รหัสการศึกษาต่อเนื่อง 1014-2-000-001-02-2564 จานวนหน่วยกิต 10.5 หน่วยกิต
1. ชื่อโครงการ
Transformation by Integration of Pharmacotherapy in Aging Society (TIPS)
2. ผู้รับผิดชอบ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
3. หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีนโยบายมุ่งเน้นการบริการวิชาการแบบยั่งยืน ดาเนินการจัด
งานประชุมวิชาการกาหนดเป็นประจาทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งเภสัชกร บุคลากรทาง
การแพทย์อื่น ๆ รวมทั้งศิษย์เก่าของคณะฯ ได้มีองค์ความรู้ด้านยาที่ถูกต้องและทันสมัย เพื่อนาไปประยุกต์ใช้
ในการทางานและการดูแลผู้ป่วย ณ สถานพยาบาลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุมีจานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ การรักษาด้วยยาในผู้สูงอายุ เป็นเรื่องที่ต้องพึง
ระวังและให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคและสรีรวิทยาในประชากรกลุ่ม
ดังกล่าว ส่งผลต่อเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยา นาไปสู่ประสิทธิภาพของยาที่เปลี่ยนไปหรือ
ผลข้างเคียงที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น เภสัชกรซึ่งเป็นบุคลากรที่ดูแลด้านยา อาทิเช่น ตรวจทานคาสั่งการใช้ยา การ
จ่ายยา และให้คาแนะนาการใช้ยา นอกจากนี้แล้วเภสัชกรมีบทบาทสาหรับการเฝ้าระวังและป้องกันความ
คลาดเคลื่อนทางยาในผู้ป่วยสูงอายุ เพื่อจุดมุ่งหมายคือทาให้เกิดประสิทธิภาพการรักษาที่ดีและเกิดความ
ปลอดภัยในการใช้ยา
ด้ ว ยเหตุ นี้ คณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สยาม จึ ง ได้ จั ด งานประชุ ม วิ ช าการในหั ว ข้ อ
“Transformation by Integration of Pharmacotherapy in Aging Society (TIPS) 2021” โดยมีเนื้อหา
แบบบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ แต่เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในปัจจุบัน ทาให้การจัดงานประชุมวิชาการในปีนี้เป็นรูปแบบออนไลน์
4. วัตถุประสงค์
4.1 เข้าใจหลักการพื้นฐานทางยา และการใช้ยาในโรคต่าง ๆ ในประชากรผู้สูงอายุ
4.2 สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้และบูรณาการได้อย่างเหมาะสม
5. วันเวลาและสถานที่ดาเนินการ
5.1 วันพฤหัสบดีที่ 10 - วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 รูปแบบออนไลน์ (online)
5.2 กาหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2564
6. รายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียน
6.1 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ 3 ช่องทาง
6.1.1 website คณะเภสัชศาสตร์ มหาลัยสยาม ตามลิงค์ https://pharmacy.siam.edu/
6.1.2 website ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ http://ccpe.pharmacycouncil.org
6.1.3 สแกน QR Code
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6.2 หลังจากลงทะเบียนออนไลน์สามารถชาระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยสยามการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งทางเภสั ช ศาสตร์ ” หมายเลขบั ญ ชี 005-8-09285-9 ธนาคารกรุ ง เทพ สาขา
มหาวิทยาลัยสยาม
6.2.1 ค่าลงทะเบียน
ระยะการลงทะเบียน และการชาระเงิน
เภสัชกร/ บุคคลทั่วไป ศิษย์เก่า
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
1,000 บาท
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ:

1. ไม่รับลงทะเบียนในวันที่จัดงานประชุม 2. ขอสงวนสิทธิการคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี
3. ศิษย์เก่ารับจานวนจากัด

6.2.2 อนึ่ง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือ
เป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามสิทธิและตาม
ระเบียบของกระทรวงการคลัง
6.3 หลังจากชาระค่าลงทะเบียนแล้ว โปรดส่งหลักฐานการชาระเงินมาที่ email:
siam.uconference@gmail.com หรือโทรสาร 02-868-6665 ทางผู้จดั งานจะทาการตรวจสอบรายชื่อ
และท่านจะได้รับอีเมล์ตอบรับการลงทะเบียน กรุณาตรวจสอบรายชื่อและสถานะของการชาระเงินได้ใน
ระบบลงทะเบียนออนไลน์ (ท่านจะได้รับใบเสร็จในวันงานประชุม) สาหรับลิงก์ (Link) การเข้าร่วมประชุม
ท่านจะได้รับทาง email ก่อนวันงาน 1 สัปดาห์
6.4 รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณ บุญญาสิริ เที่ยงธรรม และอ.อุษาศิริ ศรีสกุล โทร. 02-867-8000 ต่อ
5401, 5416 หรือ 5331
7. ผู้เข้าร่วมประชุม
7.1 อาจารย์/วิทยากรจานวน
จานวน 50 คน
7.2 เภสัชกรและผู้สนใจ
จานวน 260 คน
7.3 ศิษย์เก่า
จานวน 190 คน
รวมทั้งหมด จานวน 500 คน
8. กาหนดการงานประชุม ระบุหน้า 3 และ 4
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ/เป้าหมายผลผลิต
9.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
9.1.1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในการบริการทางวิชาการและการจัดงานประชุมครั้งนี้
9.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ
9.1.2 ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนเภสัชกรและผู้สนใจ
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจหลักการพื้นฐานทางยา และการใช้ยาในโรคต่าง ๆ ในประชากรผู้สูงอายุ
10.2 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้บูรณาการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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การประชุมวิชาการออนไลน์ (Online)
เรื่อง Transformation by Integration of Pharmacotherapy in Aging Society (TIPS)
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564
เวลา
8.00-8.30 น.
8.30-9.00 น.
9.00-9.45 น.
9.45-10.30 น.
10.30-10.45 น.
10.45-11.45 น.
11.45-13.00 น.
13.00-13.45 น.
13.45-14.30 น.
14.30-14.45 น.
14.45-15.15 น.
15.15-16.00 น.

วัน พฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 8.30-16.00 น.
หัวข้อการประชุม
วิทยากร
ลงทะเบียน
พิธีเปิดงานประชุม
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
แนวคิดนโยบายและระบบการดูแลผู้สูงอายุ
รศ.ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์
คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
Pharmacy system for geriatric medication
ภญ. ทินมณี ทินกร
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
พัก
Principal of geriatric pharmacotherapy
ดร.ภญ. ธนิยา เจริญเสรีรัตน์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Nutrition support in elderly patient
ภก. นินท์ พลเรือง
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลบางบ่อ
สมุทรปราการ
Management of cancer anorexia/cachexia in ดร.ภก. ทักษิณ จันทร์สิงห์
elderly
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
พัก
Role of pharmacist in the approach and
ภญ. อนุสรา เครือนวล
counseling of elderly patients with
กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันจิตเวชศาสตร์
psychiatric disorders
สมเด็จเจ้าพระยา
Special concern of psychotropic medication ผศ.ดร.ภก. ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา
in geriatric
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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การประชุมวิชาการออนไลน์ (Online)
เรื่อง Transformation by Integration of Pharmacotherapy in Aging Society (TIPS)
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564
เวลา
8.30-8.45 น.
8.45-9.30 น.
9.30-10.15 น.
10.15-10.30 น.
10.30-11.15 น.
11.15-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-13.45 น.
13.45-14.30 น.
14.30-14.45 น.
14.45-15.30 น.

วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 8.45-15.30 น.
หัวข้อการประชุม
วิทยากร
ลงทะเบียน
Vaccine in geriatric
ภญ. วิภาวี รอดจันทร์
ดร.ภก. อภิโชติ โซ่เงิน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
Quality assurance of vaccine
รศ.ภญ.ดร. มณีวรรณ สุขสมทิพย์
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พัก
Special considerations for drug use in
รศ.ดร.ภก. วีรชัย ไชยจามร
elderly patients with kidney disease
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
Common skin diseases in geriatric
น.ต. พญ. ศรินยา จิตรวาณิช
รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Skin product selection for elders
ผศ.ดร.ภญ. ศศิประภา ชิตรัตถา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
Herb for elderly
ดร.ภญ. เพ็ญนภา เจริญวิวัฒนกิจ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
พัก
Problem and resolving of elderly drug use ผศ.ดร.ภญ. นฤมล โพธิ์ศรีทอง
in a community setting;
ดร.ภก. เสถียร พูลผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
- Case based discussion
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